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EU-tarkastajat: Metsäpalojen torjuntaan osoitettua EU:n tukea ei hallinnoitu
riittävän hyvin eikä tuki ollut kustannustehokasta
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta kertomuksesta ilmenee, että metsäpalojen
torjuntaan ja luonnonkatastrofien ja metsäpalojen vaurioittamien metsien ennallistamiseen osoitettua EU:n
rahoitusta ei hallinnoitu riittävän hyvin. EU-tarkastajien mukaan Euroopan komissio ja jäsenvaltiot eivät
kykene osoittamaan, että rahoitustuen tavoitellut tulokset saavutettiin kustannustehokkaalla tavalla.
“On tärkeää, että EU:n rahoitus kohdentuu ainoastaan toimenpiteisiin, joilla voidaan saada aikaan EU:lle ja sen
kansalaisille selviä ja näkyviä hyötyjä”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Nikolaos Milionis. “Komissio ja jäsenvaltiot eivät pystyneet riittävän hyvin arviomaan ennaltaehkäisevien toimien
vaikutusta, sillä toimien vaikuttavuutta ei ole mitattu. Annamme kertomuksessa suosituksia siitä, kuinka tilannetta
voidaan parantaa nykyisellä rahoituskaudella 2014–2020.”
EU:n tarkastajat havaitsivat, että ennaltaehkäiseviä toimia, joiden osuus oli yli 80 prosenttia kaudella 2007–2013
saatavissa olleesta 1,5 miljardin euron rahoituksesta, ei ollut kohdennettu riittävän hyvin. Tarkastajat panivat merkille,
että metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen ja ennaltaehkäisevien toimien käynnistämiseen tarkoitettu Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki (“toimenpide 226”) kohdistui keskisuuren ja suuren
metsäpaloriskin metsiin, mutta tällaisten metsien yksilöimiseksi ei ollut yhteistä EU:n määritelmää tai kriteereitä.
Jäsenvaltioiden soveltamat valintamenettelyt olivat useilta osin puutteellisia: valintaperusteet eivät olleet selkeitä,
ehdotettuja toimia ei arvioitu vaikuttavasti tai joitakin riskialoja ei otettu huomioon.
Monet tarkastetuista toimista (metsäpalojen katkaisulinjat, harvennus, raivaus) edistivät yleisesti ottaen tuen tavoitteita.
Tarkastajat havaitsivat kuitenkin tapauksia, jotka eivät liittyneet luonnonkatastrofeihin tai metsäpaloihin, vaan toimien
taustalla vaikuttivat muut taloudelliset tai ympäristötavoitteet. Tarkastajat havaitsivat myös toimia, jotka eivät olleet
yhteensopivia rahoituksen tavoitteisiin nähden. Joidenkin rahoitettujen toimien tukikelpoisuutta ei kyetty
dokumentaation puuttuessa tarkistamaan.
Ympäristötavoitteita ei painotettu riittävästi valintavaiheessa, ja joissakin tapauksissa niitä laiminlyötiin täytäntöönpanon
aikana. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös tapauksia, joissa metsäteitä käytettiin metsien taloudelliseen
hyödyntämiseen, eikä metsäpalojen ennaltaehkäisyyn liittyvää hyötyä kyetty osoittamaan. Rakennetulla tiheällä
metsätieverkolla saattoi olla myös kielteisiä ympäristövaikutuksia.
Rahoitettujen toimien kustannustehokkuutta ei varmistettu riittävän hyvin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi
tapauksia, joissa julkisen tuen ylärajaa muutettiin useaan otteeseen ilman perustelua. Joissakin tapauksissa
samankaltaisiin toimiin liittyvät standardikustannukset olivat tietyllä alueella huomattavasti korkeammat kuin toisella
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alueella. Tarkastusta tehtäessä havaittiin myös tapauksia, joissa manuaalinen työ asetettiin etusijalle koneiden käyttöön
nähden, jolloin kustannukset nousivat.
Toimittajille tiedoksi
EU:ssa on yhteensä noin 180 miljoonaa hehtaaria metsää ja muuta metsämaata. Tämä on noin 42,4 prosenttia EU:n koko
maapinta-alasta ja ylittää kooltaan maatalouskäytössä olevan maan pinta-alan. Metsät palvelevat taloudellisia, sosiaalisia
ja ympäristötarkoituksia. Metsillä on myös suuri sosiaalis-taloudellinen merkitys: puuntuotanto ja -jalostus edistävät
maaseudun kehittämistä ja tarjoavat miljoonia työpaikkoja, usein keskisuurissa ja pienissä maaseutuyrityksissä.
Viimeisen 30 vuoden aikana EU:n alueella on esiintynyt metsäpaloja vuosittain keskimäärin 480 000 hehtaarilla
metsäalueita. Näistä metsäpaloista yli 95 prosenttia on ihmisten tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamia.
Metsäpaloissa palaneiden alueiden kokonaispinta-alasta noin 85 prosenttia sijaitsee Välimeren alueella ja Portugalissa.
Viimeaikaisten metsäpalojen seurauksena on palanut laajoja alueita Portugalissa vuosina 2003 ja 2005, Espanjassa vuonna
2006 ja Kreikassa vuonna 2007. Pahoin palaneiden metsien on vaikea palautua paloa edeltävään kuntoon etenkin
biologisen monimuotoisuuden osalta.
Erityiskertomuksessa nro 24/2014 “Onko metsäpalojen ja luonnonkatastrofien metsissä aiheuttamien vahinkojen
ennaltaehkäisyä ja vahinkojen jälkeistä ennallistamista koskevaa EU:n tukea hallinnoitu hyvin?” arvioidaan, onko
metsätalouden tuottokyvyn palauttamista ja ennalta ehkäisevien toimien käyttöönottoa koskevaa maaseuturahaston
tukea (toimenpide 226) hallinnoitu hyvin ja kykenevätkö komissio ja jäsenvaltiot osoittamaan, että tuen tavoitteet on
saavutettu kustannustehokkaalla tavalla.
Tarkastus käsitti sekä komission että viisi jäsenvaltiota, jotka olivat Espanja (Andalusia), Italia (Basilicata), Itävalta, Ranska
(Akvitania) ja Slovakia. Niiden osuus toimenpiteestä 226 rahoitetuista kokonaismenoista oli yli 85 prosenttia. Suurin osa
tuesta (80 prosenttia) oli tarkoitettu ennaltaehkäiseviin toimiin, lähinnä metsäpalojen torjuntaan.
Metsätalouden tuottokyvyn palauttamista ja ennalta ehkäisevien toimien käyttöönottoa koskeva maaseudun
kehittämistuki kuuluu komission ja jäsenvaltioiden yhteishallinnoinnin piiriin. Jäsenvaltiot laativat maaseudun
kehittämisohjelmat kansallisella tai alueellisella tasolla. Kun komissio on hyväksynyt ohjelmat, jäsenvaltiot panevat ne
täytäntöön.
EU-tarkastajat suosittavan muun muassa, että jäsenvaltiot
•
•
•

edistävät tuen ympäristönsuojeluvaikutusta asettamalla etusijalle toimet, jotka toteutetaan ympäristön kannalta
arvokkaimmilla metsäalueilla, kuten Natura 2000 -alueilla
varmistavat, että tukea annetaan ainoastaan luonnonkatastrofeihin tai metsäpaloihin liittyviin toimiin
raportoivat rahoitettujen toimien vaikutuksista metsäpalojen ja/tai luonnonkatastrofien aiheuttamien vaurioiden
vähenemiseen.

Lisäksi EU-tarkastajat suosittavat muun muassa, että komissio
•
•
•

laatii yhteiset kriteerit, joiden avulla metsät luokitellaan alhaisen, keskisuuren ja suuren metsäpaloriskin
metsäalueiksi
tarkistaa, että jäsenvaltiot ovat perustaneet asianmukaisen valvontajärjestelmän
parantaa toimenpiteen seurantaa varmistaakseen, että jäsenvaltiot käyttävät toimenpiteeseen osoitetun
rahoituksen asianmukaisesti.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai
hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten havainnot.
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